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  العلمية المحكمةمجالت المؤشرات جودة معايير و 

  مجلة في كل الرئيسة الواجب توافرها أوال: المعايير 
  

المعايير 

  الفرعية
  مؤشرات ال  المعيار 

  / معياركيفية التحقق من ال

  أداة القياس (الدليل) 

  (التقييم)

يطّبق/ال 

  يطّبق
(N/A) 

  مستوى 

  الجودة

نجوم 

)1 -5(  

  مالحظات
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1-5
أن تصدر المجلة عن . 1 

أو  ةجامعة أو مؤسسة أكاديمي

  ذات قيمة اعتباريةعلمية 

عن الجامعة أو  معلنة ووافيةتوفر معلومات . 1

   .المؤسسة التي تصدر عنها المجلة

المؤسسة التي  وألكتروني للجامعة وجود موقع إ. 2

معلومات معلنة لى ، ويشتمل عتصدر عنها المجلة

التي تصدر عنها عن الجامعة أو المؤسسة مستوفية 

  .المجلة

  

التي للجامعة أو المؤسسة  اإللكترونيخول إلى الموقع دال.1

ساسية أتصدر عنها المجلة والتأكد من توفر معلومات 

الهيئات القيادية  ،الرسالة والرؤية واألهداف: ب تصلت

  معلومات االتصال. ازات،اإلنج ،المهماتقسام، األواإلدارية 

على  تصدر عنها المجلة المؤسسة التيول الجامعة أو صح .2

التراخيص الالزمة من الجهات ذات العالقة في البلد المعني.

و أالتحقق من العضويات في االتحادات المحلية واإلقليمية  .3

   .العالمية إن وجدت

    5x5=25  

رقم أن يكون للمجلة . 2

سخة للن ISSN)( تصنيف دولي

الورقية وآخر للنسخة 

  اإللكترونية

الورقية  للنسخة ) ISSNدولي (التصنيف الرقم 

وفي مكتوب ومعلن في مكان واضح  اإللكترونيةو 

  .النسختين الورقية واإللكترونية

) من خالل  ISSNالتصنيف الدولي (التأكد من وجود رقم  .1

النسختين الورقية في  موقع المجلة اإللكتروني أو

يتكون رقم التصنيف من ثمانية  إذ،  نية للمجلةواإللكترو 

) بينما يبدأ Pللنسخة الورقية بالحرف ( هذا الرقمخانات ويبدأ 

  )Eللنسخة اإللكترونية بالحرف (

   ISSNيمكن الدخول إلى الموقع اإللكتروني لـ  .2

)http://www.issn.org/لخاص بالمجلة ) ثم وضع رقم التصيف ا

  عليه.للتأكد فعليا من حصول المجلة 

      



2 

المعايير 

  الفرعية
  مؤشرات ال  المعيار 

  / معياركيفية التحقق من ال

  أداة القياس (الدليل) 

  (التقييم)

يطّبق/ال 

  يطّبق
(N/A) 

  مستوى 

  الجودة

نجوم 

)1 -5(  

  مالحظات

أغلب للمجلة هيئة تحرير . 3

  من األكاديميين أعضائها

في مجال  من أصحاب الخبرة متخصصينوجود  -1

  .اهتمام المجلة

معروفين في مجال أن يكون المتخصصون -2

 تخصصاتهم

أعضاء هيئة التحرير عن معلومات تفصيلية تتوفر -3

ورتبهم العلمية  صفاتهمتشمل ة االستشارية أو الهيئ

موقعها ومعلومات التواصل معهم معلنة على 

  والورقية. ها اإللكترونيةياإللكتروني، أو في نسخت

و االطالع على أالدخول إلى موقع المجلة اإللكتروني  - 1

هيئة  أو إلكترونية للمجلة والتأكد من وجود النسخة الورقية

  .4-1ت من تتوفر فيها المؤشرا تحرير

أعضاء هيئة التحرير أو الهيئة تتوفر معلومات تفصيلية عن  - 2

موقعها اإللكتروني، أو في على االستشارية وصفاتهم، 

 والورقية. ها اإللكترونيةينسخت

في  هيئة التحرير من األساتذة المشهود لهم علميًّاأعضاء  -3

 ميدان تخصص المجلة ومن الرتب العلمية الرفيعة

      

مجلة موقع يوجد لل. 4

  إلكتروني

 مصمم بشكل جذاب  .1

 من آالموقع المستضيف  .2

  ة وجود نظام إلدارة المجل .3

  دارة المجلةإالنظام مفعل في  .4

والتأكد من توفر المؤشرات  الدخول إلى موقع المجلة اإللكتروني

  4-1من 
      

دليل واضح للمجلة -5

خاص ومفصل للمؤلف 

الشكلية الرئيسية و القواعد ب

  للنشر

الشكلية للنشر الرئيسية و هيئة التحرير القواعد تضع -1

حدى صفحات المجلة بصورة مختصرة إوتنشرها في 

وتحيل القارئ إلى التفاصيل والنماذج التي تعرضها 

  وتشمل: على موقعها اإللكتروني

 .العناوين الرئيسة والفرعية للمقالة العلمية-

 العلمية البحثوصف لمكونات -

النسخة الدخول إلى موقع المجلة اإللكتروني أو االطالع على 

دليل واضح ومفصل من وجود والتأكد نية للمجلة أو إلكترو  الورقية

  .الشكلية للنشرالرئيسية و للمؤلف خاص بالقواعد 
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المعايير 

  الفرعية
  مؤشرات ال  المعيار 

  / معياركيفية التحقق من ال

  أداة القياس (الدليل) 

  (التقييم)

يطّبق/ال 

  يطّبق
(N/A) 

  مستوى 

  الجودة

نجوم 

)1 -5(  

  مالحظات

وح بها بشكل عام المسم البحثعدد كلمات -

 والملخص بشكل خاص

 نوع الخط وحجمه للعناوين والمحتوى-

 كيفية كتابة المراجع بأنواعها-

 كيفية تصميم الجداول واالشكال-

المكتوبة باللغة  لألبحاث ملخص باللغة االنجليزية-

  العربية

  

  فحص المعايير الرئيسة، وفي حال توافرها في المجلة، يتم فحص المعايير األخرى، واال فتعتبر المجلة غير معتمدة.أوًال يتم  مالحظة:
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  بأخالقيات النشرالخاصة الفرعية  : المعاييرثانياً 
  

  المؤشرات   المعيار   المعايير الفرعية
  / معياركيفية التحقق من ال

  أداة القياس (الدليل) 

  (التقييم)

  يطّبق/ال يطّبق
(N/A) 

  مستوى 

  الجودة

  )5-1نجوم (

  مالحظات
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  5-1من

افها هدأنطاق عمل المجلة و -1

لموقع واضحة ومكتوبة في ا

وعلى نسختيها  اإللكتروني

  .والورقية اإللكترونية

هدافها معلنة وواضحة أنطاق عمل المجلة و 

وعلى نسختيها  اإللكترونيعلى الموقع 

  .والورقية اإللكترونية

أو  اإللكترونيالدخول إلى موقع المجلة 

أو  النسخة الورقيةاالطالع على 

والتأكد من وضوح نطاق عمل  لكترونيةاإل

  وأهدافها.ة المجل

    6x5=30 

للمجلة سياسة واضحة -2

 اإللكترونيومكتوبة في الموقع 

ضمان االلتزام بأخالقيات النشر ل

ي خروقات في ألية التعامل مع آو 

  .هذا الجانب

جميع القواعد المعلنة  المجلة بتطبيقتلتزم 

  .اب حول حقوق النشرللقراء والكتّ 

أو  اإللكترونيالدخول إلى موقع المجلة 

أو  النسخة الورقيةاالطالع على 

سياسة وجود  لكترونية للمجلة والتأكد مناإل

  .للمجلة واضحة ومكتوبة

     

 المجلة؛ إنعلى موقع  معلن-3

كانت تنشر علي أساس اكتساب 

حقوق النشر من المؤلفين. ًاو 

 تعتمد سياسة الوصول الحرّ 

وتعلن عن نوعية الوصول 

  .وشروطه

أو  اإللكتروني الدخول إلى موقع المجلة

لكترونية اإلأو  النسخة الورقيةاالطالع على 

ن وجود سياسة واضحة للمجلة والتأكد م

  .بأخالقيات النشر صلومكتوبة تت

أو  اإللكترونيالدخول إلى موقع المجلة 

أو  النسخة الورقيةاالطالع على 

من وجود بنود  لكترونية للمجلة والتأكداإل

وصول تتعلق بحقوق النشر ونوعية ال

  لألبحاث المنشورة في المجلة

     

تتبع المجلة إجراءات واضحة -4

باإلصالة  البحثتقصي تمتع ل

باحث رسالة تغطية من التطلب المجلة -1

  .صالة البحثأتؤكد 

 اإللكترونيالبريد يمكن مراسلة المجلة عبر 

تتبعها التي جراءات واالستفسار عن اإل
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  المؤشرات   المعيار   المعايير الفرعية
  / معياركيفية التحقق من ال

  أداة القياس (الدليل) 

  (التقييم)

  يطّبق/ال يطّبق
(N/A) 

  مستوى 

  الجودة

  )5-1نجوم (

  مالحظات

لكترونية تخدم المجلة برمجيات إتس-2  وعدم االنتحال

متخصصة لفحص أصالة البحث ونسبة 

  .االقتباس

صالة وعدم باأل البحث تمتعمدى  لتقصي

  .االنتحال

  
مصدر تمويل المجلة . وضوح 5

 وملكيتها 

مصدر تمويل المجلة وملكيتها مكتوب في 

في النسختين الورقية و الموقع اإللكتروني 

  .واإللكترونية للمجلة

 اإللكتروني لةالدخول إلى موقع المج

والتأكد من توفير نصوص أو وثائق 

مصدر تمويل المجلة  إلى تشير

  .وملكيتها

      

  
أن تكون المجلة متخصصة .6

  في مجال علمي محدد.

من أن تكون المجلة متخصصة في مجال 

  اإلنسانية.مجاالت المعرفة 
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  :ودورة النشر النهائي األوليتحكيم وال البحثالخاصة بتسليم الفرعية والمعايير القواعد : ثالثاً 

المعايير 

  الفرعية
  المؤشرات   المعيار 

  / معياركيفية التحقق من ال

  أداة القياس (الدليل) 

  (التقييم)

  يطّبق/ال يطّبق
(N/A) 

  مستوى 

  الجودة

  )5-1نجوم (

  مالحظات

ة 
ص
خا
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عد
قوا
ال

ليم
تس
ب

  

ث
بح
ال

 
لي
ألو
ص ا

فح
وال

 
  3-1 من

  
عنوانا إلكترونيا مخصصا لتلقي توفر المجلة .1

 المؤلفين. أومع ومرفقاتها والتفاعل  األبحاث

ومرفقاتها من  األبحاثتوفر المجلة آلية لتحميل .2

 البحثقبل المؤلفين مع إتاحة االطالع على مسار 

  حتى النتيجة النهائية بصددها منذ تقديمه

إلكترونيًا على موقع المجلة،  البحث تحمل  -1

لف رمزًا يسمح له بتتبع مسار ويعطى المؤ 

  .البحث

فور  باالستالم للمؤلف ترسل المجلة إشعاراً  -2

  .استالم البحث

في حال عدم توفر نظام إلكتروني إلدارة -3

المجلة تخصص المجلة بريد الكتروني خاص 

  .بالمجلة وترسل رسالة للباحث تؤكد االستالم

 اإللكترونيالدخول إلى موقع المجلة 

دارة إالنظام المستخدم في  والتأكد بأن

واستالم  البحثالمجلة يسمح بتحميل 

 تتبع مسار البحثو  ،إشعار باالستالم

  .أثناء فترة التحكيمفي 

    3x5=15  

. للنظر إذا ما أولياً  بحثبفحص الالمجلة تقوم  .3

  كانت مطابقة لقواعد النشر ومؤهلة للتحكيم

 يتبلغ المؤلف نتيجة الفحص األولي (اعتذار،-1

  تعديالت، تحويل للتحكيم)

يشير إلى يوجد إعالن في مكان ما من المجلة -2

إلجراءات الفحص األولي قبل  البحثخضوع 

  .إرساله للتحكيم النهائي

أو  اإللكترونيالدخول إلى موقع المجلة 

أو  النسخة الورقيةاالطالع على 

ما وجود لكترونية للمجلة والتأكد من اإل

جراءات إلى خضوع البحث إل يشير

الفحص األولي قبل إرساله للتحكيم 

  النهائي

    

  

  

  

  

  

 

 

 

  ومعلنةواضحة  النهائي سياسة التحكيم. 4
معلنة التحكيم النهائي  ومراحلإجراءات -1

وعلى نسختيها  اإللكترونيوواضحة على الموقع 

  والورقية اإللكترونية

أو  لكترونياإلالدخول إلى موقع المجلة 

أو  النسخة الورقيةاالطالع على 

من توافر  لكترونية للمجلة والتأكداإل

    

  

3x5=15  
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المعايير 

  الفرعية
  المؤشرات   المعيار 

  / معياركيفية التحقق من ال

  أداة القياس (الدليل) 

  (التقييم)

  يطّبق/ال يطّبق
(N/A) 

  مستوى 

  الجودة

  )5-1نجوم (

  مالحظات

 

 

 

 

القواعد 

 الخاصة

بمعايير 

التحكيم 

ن م النهائي

4-6  

 

 

للمراجعة العمياء المزدوجة  بحثع كل خضي -2

  محكمين اثنين.من قبل 

  فترة التحكيم محددة ومعلنة-3

يبين قرارها،  المجلةمن  يتبلغ المؤلف تقريراً -4

والتعديالت إن  وخالصة مالحظات هيئة التحرير

وجدت مرفقا به تقارير المراجعين أو خالصات 

  .عنها

زمة المؤلف إجراء التعديالت الالمن  يطلب-5

إلى نتائج التحكيم ويعيد  استناداً  البحثعلى 

     إرسالها إلى المجلة، مع إظهار هذه التعديالت

) track changes.(  

قواعد إلجراء التعديالت وقبولها، بما وجد ت -6

يشمل المدة الزمنية والحد األدنى من التعديالت 

  .الذي يجب أن يلتزم بها المؤلف

الخاصة بإجراءات  6-1المؤشرات من 

  .ومعايير التحكيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معلن وواضح لى نشرهإالبحث فترة من تقديم ال-5
قبوله أو رفضه متوسط الفترة بين تقديم البحث و 

كحد أعلى                 هرًا ش 12-3نشره من  أو

 اإللكترونيالدخول إلى موقع المجلة 

أو  النسخة الورقيةأو االطالع على 

والتأكد بأن دورة  إلكترونية للمجلة

   .النشر معلنة ومحددة

      

       اإللكتروني إلى موقع المجلةالدخول صدارات المجلة واضحة ومكتوبة في إمواعيد .1 مواعيد المحددةفي ال بإصداراتهاانتظام المجلة . 6  
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المعايير 

  الفرعية
  المؤشرات   المعيار 

  / معياركيفية التحقق من ال

  أداة القياس (الدليل) 

  (التقييم)

  يطّبق/ال يطّبق
(N/A) 

  مستوى 

  الجودة

  )5-1نجوم (

  مالحظات

وأن يكون  ،للمجلةالنسختين الورقية واإللكترونية 

إصدارات على األقل  ةقد صدر عن المجلة ثالث

ويستثنى من ذلك مجالت جامعة القدس المفتوحة 

 مة.حكّ المُ 
  .بمواعيد نشر أعدادها دقيقاً  تلتزم المجلة التزاماً .2

واالطالع على تاريخ إصدار عينة من 

األعداد الصادرة ومقارنة تاريخ 

 صدورها مع مواعيد اإلصدار المعلنة. 
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  :العالمية ومعامل التأثيرالعربية و محركات وقواعد البيانات ب طباالرتباالخاصة الفرعية المعايير  :رابعا 
  

المعايير 

  يةالفرع
  مؤشرات االداء  المقياس (المكونة)

  / مقياسكيفية التحقق من ال

  أداة القياس (الدليل) 

  (التقييم)

  يطّبق/ال يطّبق
(N/A) 

  مستوى 

  الجودة

  )5-1نجوم (

  مالحظات

ير
تأث
 ال
مل
معا
 و
مية
عال
 ال
ت
انا
لبي
د ا
واع
 وق
ت
ركا
مح
بال

ة 
ص
خا
 ال
ير
عاي
الم

 
ن 
م

1-2  

  

ات في المحركة ومرتبطة ؤرشفجلة ممال -1

 وقواعد البيانات العربية والعالمية

  أمثلة على قواعد البيانات:

EBSCO   (عام)

http://www.epnet.com/thisTopic.php?marketID=21&topicID=236( 

•  ProQuest  (عام)

partner.shtmlbhttp://www.proquest.com/publisher/pu(  

Google Scholar (عام)  

https://scholar.google.com/ 

•  PubMed  (خاص بالطبية)

http://www.pubmedcentral.nih.gov/about/pubinfo.html( 

•  EconLit  (خاص باالقتصاد)

)http://www.econlit.org/corr.html( 

•  MLA Bibliography  (خاص باللغويات)

)http://www.mla.org/bib_inclusion( 

•  ERIC  (خاص بالتربية)
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/resources/html/news/ERIC

%20Selection%20Policy.pdf( 

Scopus ) (عام)http://info.scopus.com/etc/suggesttitle/ 

ISI  (عام)http://www.scientific.thomson.com/mjl/selection/(  

الدخول إلى موقع المجلة 

أو االطالع على  اإللكتروني

لكترونية اإلأو  النسخة الورقية

والتأكد من وجود  للمجلة

 المحركاتمع روابط للمجلة 

وقواعد البيانات العربية 

  والعالمية

    

1x5=5  لقواعد

 البيانات 
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المعايير 

  يةالفرع
  مؤشرات االداء  المقياس (المكونة)

  / مقياسكيفية التحقق من ال

  أداة القياس (الدليل) 

  (التقييم)

  يطّبق/ال يطّبق
(N/A) 

  مستوى 

  الجودة

  )5-1نجوم (

  مالحظات

  SJRقاعدة بيانات 

  للمجلة معامل تأثير-2

قاعدة البيانات  معامل التأثير المعتمد للمجالت األجنبية:-1

Clarivate (Thomsons (سابقا  

 العربية: معاملمعامل التأثير للمجالت التي تصدر باللغة -2

  /http://arabimpactfactor.com التأثير العربي :

  

الدخول إلى موقع معامل -1

 Clarivate )(Thomsons التأثير 

  سابقا

http://mjl.clarivate.com/ 

والتأكد من حصول المجلة على 

  معامل التأثير

الدخول إلى موقع معامل  -2

  العربيالتأثير  

http://arabimpactfactor.comوالتأ

  ل المجلة عليهمن حصو  كد

    

: لمعامل 5

التأثير العربي 

وتعطى 

العالمة كاملة 

إذا كان 

المعامل أكبر 

  من واحد 

عالمات  10

لمعامل التأثير 

العالمي 

وتعطى 

العالمة كاملة 

إذا كان 

المعامل أعلى 

   2من 
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  : نتيجة التقييم 
  ال تعتمد  نقطة  50أقل من 

  تعتمد  فأعلى نقطة 50

  


